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Groep Alpha
Úw verzekerings makelaar



Groep Alpha -opgericht in 1992- groeide uit tot een makelaars kantoor met vier 
gekwalificeerde medewerkers. Het kantoor streeft naar een langetermijnrelatie 
met de klanten waar kwaliteit, professionaliteit & service centraal staan.

Waarom zijn jullie anders dan een 
doorsnee-makelaarskantoor?
Wij onderscheiden ons door onze persoonlijke 
aanpak, wat door onze klanten gewaardeerd 
wordt. Bij ons werkt u steeds met dezelfde 
vertrouwenspersonen. Wij hebben een duidelijk 
overzicht van de polissen en de te verzekeren 
risico’s van onze klanten.
 

Hoe gaan jullie exact te werk? 
De behoeften van gezinnen en KMO’s wijzigen 
voortdurend, dus zijn bestaande klanten, net 
zoals nieuwe klanten, steeds welkom op ons 
kantoor om hun dossier te optimaliseren aan de 
hand van de actuele toestand. Ook bij schade 
kan u rekenen op onze begeleiding. Wij zijn bvb 
steeds aanwezig bij expertises om uw belangen 
te verdedigen.

Groep Alpha
Bisschoppenhoflaan 305, 2100 Deurne
03 326 43 46  |  contact@groep-alpha.com
www.groep-alpha.com

BRUISENDE/ZAKEN

Waarom zijn jullie een ‘onafhankelijk 
makelaarskantoor’? 
Als onafhankelijke makelaar bemiddelen wij tussen de 
verzekeringsmaatschappij en de consument, zonder 
daarbij gebonden te zijn. We vertrekken van een 
behoefteanalyse van de klant en zorgen voor de meest 
optimale polis, rekening houdend met prijs  
en kwaliteit. 
 

Kan de klant zonder afspraak langskomen bij 
Groep Alpha?  
Wij hebben bewust gekozen voor ‘een open kantoor’. 
Zo is het eenvoudig om even binnen te springen 
wanneer het de klant past. Om wachttijden te 
voorkomen, adviseren wij wel om ons op voorhand te 
contacteren. Bovendien komen wij desgewenst ook ter 
plaatse en bieden een service aan huis, om uw dossier 
te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.

Benieuwd wat Groep Alpha voor u kan 
betekenen?  
Kijk dan eens op onze website!

Úw verzekerings makelaar
Ons kantoor is geopend van:
09.00 - 12.00 en van 13.00 - 17.00
Woensdag 09.00 - 12.00, namiddag enkel op afspraak
Donderdag open tot 18.00
Vrijdag open tot 16.00



J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

JARDINICO 
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

CREOO
DIPHANO
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER|KAY
HEATSAIL
HEATSCOPE

J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN  |  ETTENSEBAAN 17A1  |  4812 XA  BREDA  |  WWW.JENB.NL

EEN ‘BUITENGEWOON’ LEVEN IN DE TUIN
SOLPURI
TODUS 
TRADITIONAL TEAK
UMBROSA
UNKNOWN FURNITURE
VARASCHIN
VINCENT SHEPPARD

VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA



J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

JARDINICO 
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

CREOO
DIPHANO
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER|KAY
HEATSAIL
HEATSCOPE

J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN  |  ETTENSEBAAN 17A1  |  4812 XA  BREDA  |  WWW.JENB.NL

EEN ‘BUITENGEWOON’ LEVEN IN DE TUIN
SOLPURI
TODUS 
TRADITIONAL TEAK
UMBROSA
UNKNOWN FURNITURE
VARASCHIN
VINCENT SHEPPARD

VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA



UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
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TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Bjorn Gort
THEMA’S Nederland Bruist - Annemiek Jansen
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Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T +31 (0)76-7115340
mkolkman@nederlandbruist.nl

 Like ons op FB/DeBelgischeGrensstreekBruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T +31 (0)76-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

 Like ons op Facebook.com/nederlandbruist
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

Bruisende lezer,

Mei, de maand van de meizoentjes. Niet iedereen kent deze 
benaming misschien nog, maar zodra je de meizoentjes (oftewel 
madeliefjes) her en der in het gras ziet verschijnen, weet iedereen 
hoe laat het is: tijd om naar buiten te gaan. De zomer komt eraan!

En als je dan toch naar buiten gaat, waarom dan niet een uitje 
inplannen naar het bourgondische Breda? Niet voor niets kreeg 
Breda de titel ‘Beste Binnenstad’ van Nederland. Omdat wij best 
snappen waarom ze die titel kregen, geven we je verderop in deze 
nieuwste editie van Bruist wat tips voor een dagje Breda. Zo kun je 
zelf ervaren of jij het er ook mee eens bent.

Natuurlijk zijn dit niet de enige tips die je deze maand van ons 
krijgt. Zoals je inmiddels wel van ons gewend bent, tippen we je 
ook maar al te graag weer over een aantal bruisende ondernemers. 
Zo geven Apparance en Luxedy je een kijkje achter de schermen 
en deelt ook De Zoete Lach haar bruisende verhaal.

Nog meer tips? Zeker! Blader verder en doe inspiratie op voor een 
leuk cadeautje voor je moeder, je zus of je vriendin. Daar scoor je 
ongetwijfeld punten mee!

Succes met alle tips en veel leesplezier!
Manuela Kolkman



DE KOEPEL
Prison Escape is een interactieve beleving met 
de Koepelgevangenis van Breda als speelveld. 
Prison Escape geeft je het gevoel dat je regelrecht 
in een gevangenisfi lm bent gestapt. Durf jij het 
aan en streep jij een gevangenisontsnapping van 
je bucketlist? www.prisonescape.nl

SHOPPEN
De gezellige, bourgondische 
sfeer is één van de eerste 
dingen die je opvallen als je de 
Bredase wijk HET GINNEKEN 
betreedt. Het is een plek waar 
de winkels geen ketens maar 
speciaalzaken zijn, met 
ondernemers met passie voor 
hun zaak. Ook voor goede 
horeca kan men in het 
Ginneken terecht. Er is keuze 
genoeg uit de vele cafeetjes, 
bistro's en restaurants die vooral 
rond de Ginnekenmarkt liggen. 
Ook heeft dit gedeelte van 
Breda een rijke historie en veel 
beziens waardigheden, zoals de 
Sint Janskerk en de historische 
waterpomp op 
‘t Ginnekenmarktje.
www.hetginnekenbreda.nl

Een dagje Breda is altijd goed. De stad draagt niet voor niets de titel 
‘Beste Binnenstad’ van Nederland. Slenter door de knusse straatjes, 

lunch of dineer bij fi jne restaurants, bekijk de stad vanaf het 
water en shop in de vele boetiekjes die de stad rijk is. 

MOEKE is een begrip in veel steden en dat geldt ook voor Breda. Of je 
nu langskomt voor een kop koffi e of om ’s avonds aan te schuiven voor 
het diner, de sfeer is altijd huiselijk en warm. www.moekeginneken.nl 

RINGS & SUITS in het Ginneken staat voor trouwringen en 
trouwpakken. Met 1000 paar ringen en 1500 stoffen wordt het gezellig 

winkelen voor je bruiloft met alles onder één dak. www.ringssuits.nl

Met de AR STADSTOUR komen alle historische plekken in 
Breda weer tot leven. En dat op je eigen smartphone! De app 

is gratis te downloaden en brengt je langs de mooiste 
historische plekken in Breda, zoals de Onze Lieve Vrouwe 

Kerk en de kleine hofjes en straatjes rondom het Kerkplein 
waar je na de tour neer kunt ploffen op een zonovergoten 

terras. Voor meer informatie over de Augmented Reality 
Stadstour ga je naar de VVV. www.vvvbreda.nl

CULTUUR

Een van de leukste steden van Nederland

Breda FESTIVAL
HET BREDA JAZZ FESTIVAL is het oudste en 
grootste jazzfestival van Nederland en Europa. 
Alle buitenconcerten zijn gratis toegankelijk en 
door de brede programmering met diverse jazz 

gerelateerde muziekstijlen is er voor ieder 
wat wils. In totaal vinden gedurende de 

vier festivaldagen, van 30 mei tot 
en met 2 juni, ongeveer 180 

verschillende optredens plaats.
www.bredajazzfestival.nl

BREDA/BRUIST

Niets fi jner dan in de hectiek van de stad even de rust opzoeken. 
PARK VALKENBERG ligt in de binnenstad van Breda, op de 

doorgangsroute van het Centraal Station naar het centrum van de 
stad. Vroeger was het park de tuin van het Kasteel van Breda. 

Naast Park Valkenberg ligt HET BEGIJNHOF. Wie aan 
de Catharinastraat de poort van het Begijnhof binnenstapt, 

waant zich eeuwen terug in de tijd.

ZOEK DE RUST OP

BOOTJE VAREN
Bekijk Breda eens vanaf het water en maak EEN RONDVAART 
door de haven en over de singels. De schipper vertelt onderweg 
over de geschiedenis van de stad en de bezienswaardigheden 
die je passeert. Een 
rondvaart is mogelijk van 
31 maart t/m 31 oktober. 
Na de boottocht tijd voor 
een biertje? Aan de 
Haven, één van de oudste 
straten van Breda, vind je 
heel veel leuke tentjes en 
terrasjes. Proost!
www.bootjevarenbreda.nl

Ben je een dagje in Breda 
en is het zonnig weer? Dan 
is BELCRUM BEACH de 
uitgelezen plek om neer te 
strijken voor een lekker 
verkoelend drankje en dat 
fi jne strandgevoel. Vanaf het centrum is het goed 
te lopen naar het stadsstrand waar bijna alles van 
restmateriaal gemaakt is. www.belcrumbeach.nl

Breda
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Love handles
Buikzone groot
Buikzone klein
Binnenkant benen
Buitenkant benen
Armen
Bovenrug

Slanker de lente in
bij Beautystudio Uñas

Cryolipolyse is een techniek om plaatselijk vet te verwijderen op plaatsen waar sport en 
dieet niet helpen. De vetcellen worden bevroren (-10°C), sterven af (apoptose) en worden 
de volgende maanden door het lymfestelsel op natuurlijke wijze afgevoerd.

Beautystudio Uñas | Heidestatiestraat 30a, Kalmthout | 034348034 | www.beautystudiounas.be

Benieuwd naar de 

prijzen en hoe we 

u kunnen helpen?

Kijk dan eens op 

de website voor 

meer info!

Het aantal behandelingen is afhankelijk 
van de dikte van de vetlaag. 
De vooruitgang in laser- en esthetische 
toestellen gaat enorm vlug, daarom 
heeft Beautystudio Uñas gekozen voor 
de toestellen van Zimmer Medicals 
(Duitsland) vanwege de verbeterde en 
vernieuwde technologie en de combinatie 
met de Z-Wave (shockwave om de 
gekristalliseerde vetcellen nog extra te 
vernietigen).

De Z-wave behandeling kan ook apart 
gebruikt worden voor bestrijding van 
cellulitis, striemen en verklevingen.



info@luxedy.com  |  Heidestatiestraat 76, Heide-Kalmthout  |  www.luxedy.com

Bijna 5 jaar geleden startte ik met het 
Luxedy avontuur! De visie was erg simpel: 
prachtige juwelencollecties verzamelen die 
luxueus zijn én toch betaalbaar.

Vanaf het begin is het voornaamste doel 
om onze klanten te inspireren door het 
aanbieden van een aangename shopping 
ervaring. Wij leveren daarbij altijd 
uitstekende klantenservice, zowel online als 
in de winkel.

De - voornamelijk Belgische - juwelen-
collectie werd al snel uitgebreid met 
enkele hippe kledingmerken. Hier kiezen 
we steevast voor eigentijdse merken die 
comfortabel zijn en betaalbaar.

- Dorien Claes

Betaalbare én luxe fashion

Nieuw! 
Organiseer jouw Ladies 

Night
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Kortings-
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BRUIST2019

ZILVEREN RING 

34,99 2999

ZILVEREN
ARMBAND 

29,99 2499

ZILVEREN
KETTING 

39,99 2999

GRAVEREN

799

Een speciaal cadeau!
Shop jouw cadeau op www.lucardi-juwelier.be
en ontvang t/m 12 mei 2019 10% EXTRA KORTING 
op online bestellingen met kortingscode: bruist2019

*Zie de actievoorwaarden op ww.lucardi-juwelier.be voor de uitsluitingen.

1. Emily & Noah buideltas white, € 49,95  2. Duifhuizen Tassen & Koffers, koffer, titan paradoxx white 68 cm, € 109,95 
3. DKNY Hutton handtas blush, € 248,-  4. Guess Fleur shopper M roze, € 135,-  5. Valentino Divina portemonnee 
L cipria, € 55,-  6. Guess Fleur portemonnee roze, € 54,95  7. Charm crossbody tas white, € 25,-  8. Ted Baker Aubrie 
make-up tas light pink, € 39,-  9. Ted Baker Candice toilettas L nude, € 46,-

De meeste modellen zijn ook in andere kleuren/varianten verkrijgbaar. Ga naar www.duifhuizen.nl voor meer informatie.

Een speciaal cadeau!
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Gorlima bvba
Statiestraat 18, 2920 Kalmthout
03/ 667 41 73
info@gorlima.be  |  www.gorlima.be

GEEF JE HUIS 
KARAKTER!
Shutters zijn een nieuwe trend op het gebied van 
raamdecoratie. Ze zijn tijdloos en geven een 
blijvende toegevoegde waarde aan uw ruimtes.

De houten luiken worden al dan niet gekoppeld 
aan scharnieren in het raam. Zo kunnen de luiken 
openklappen, al volstaat het meestal om de 
lichtinval en doorkijk te regelen door het kantelen 
van de lamellen.

Soorten
Houten shutters
Ecowood shutters
Shutters voor uw dakraam

U bent van harte welkom op ons nieuwe adres 
Statiestraat 18 te Kalmthout.
 
Linda en Marc

Contacteer 
Gorlima 

vrijblijvend 
voor meer 

informatie!

•  Gordijnen
•  Glasgordijnen
•  Panelen
•  Lamellen
•  Jaloezieën
•  Behang
•  Tapijt
•  Interieur decoratie
en meer!

All-In Beauty
Kapellensteenweg 393,
2920 Kalmthout
0472 47 11 07
allinbeauty.info@gmail.com
All-In-Beauty-1384747258257419All-In-Beauty-1384747258257419

Laat je eens goed en professioneel in de 
watten leggen bij schoonheidssalon All-In 
Beauty. Nathalie de Ridder is de zaakvoerder 
van het salon in de Kapellensteenweg, waar 
zij begin deze maand naartoe is verhuisd.

Geen zorgen! Ik zit niet ver weg. Misschien wel dichterbij 
voor jou. Of nu zelfs je buurvrouw. Loop gerust naar 
binnen, bespreek wat jij wilt en maak een afspraak. Een 
nieuw adres, maar de service en de kwaliteit die blijven 
zoals het was. 

Wat ik erg belangrijk vind is persoonlijke aandacht. Tijd 
nemen voor je klant. Luisteren, de juiste adviezen geven 
en de juiste behandelingen aanbieden. Ik doe alles graag. 
Van massage tot pedicure, ontharing, gelaatsverzorging, 
gelnagels, wimperextensions, verven van de wimpers, 
wimperpermanent, manicure. Kortom: heel het pakket. 

‘’Mensen die naar mij komen, moeten met een goed 
gevoel naar buiten kunnen gaan’’, aldus Nathalie. 

All-in Beauty 
     is verhuist!

Bij het maken van 

je eerste afspraak, 

ontvang je nu  

10% korting!
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•  Jaloezieën
•  Behang
•  Tapijt
•  Interieur decoratie
en meer!



DITJES/DATJES

     Wacht met het buitenzetten van vorstgevoelige planten
    tot na de ijsheiligen. Na 15 mei treedt er namelijk
   geen nachtvorst meer op.
 Mensen die in mei worden geboren, zijn vaak langer 
  dan gemiddeld vanwege het daglicht waar de 
 zwangere vrouwen aan zijn blootgesteld.
  In mei zie je overal meizoentjes (madeliefjes) 
in het gras verschijnen. Je kunt zowel de bloemetjes als het blad
 eten. Madeliefjes in de knop smaken nootachtig.
  Een geopende bloem smaakt wat bitter.
Op 17 mei wordt wereldwijd in ruim 130 landen IDAHOT gevierd,
 de Internationale dag tegen homo-, bi- en transfobie. 
Last van een dipje? Van de geuren munt, sinaasappel,
 kaneel en eucalyptus is bekend dat ze opwekkend werken.
  Doe iets waar je heel blij van wordt, zoals je 
moeder een lief berichtje sturen of een praatje maken met een
 gezellige en grappige collega. Je voelt je snel positiever
  en je krijgt weer nieuwe energie.Kapelsestraat 29, Kapellen  |  03/265.82.58  |  info@steffi es.be  |  www.steffi es.be

Openingsuren: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur

Follow me on

OUTLET DAYS STEFFIE’S
17-18-19 MEI 2019
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Openingsuren:
Maandag en dinsdag : gesloten 

Woensdag t/m vrijdag: 09.00 - 12.00 en 13.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag: 09.00 - 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur 

Zon- en feestdagen: 10.00 tot 16.00 uur

Rechtstreeks van kweker naar klant!

Kruiden 
en vaste
planten

Hanging 
baskets en 
terras- en 

tuinplanten

Perk- 
planten Rozen 

en klim-
planten

Stofzandstraat 41, 2920 Kalmthout  |  0472 96 06 81
info@mercafl ora.be  |  www.mercafl ora.be
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Stationsstraat 4, Essen  |  03 636 21 29  |  www.t-kapsalon.be
We zijn doorlopend geopend van maandag tot zaterdag, van 8u30 tot 17u30. Op donderdag 
kunt u van 8u30 tot 20u bij ons terecht. Bij voorkeur op afspraak voor een vlotte service.

dames, heren en kinderen

OP ZOEK NAAR 
EEN NIEUWE COUPE?
Dan bent u in ’t Kapsalon bij Zoë en Maxime aan het ideale 
adres! Wij verwelkomen zowel dames en heren als kinderen.

Ook diverse communiekapsels zijn mogelijk. 
Daarvoor zijn wij op 30 mei geopend (en bij drukte eventueel de zondag).

We luisteren naar uw wensen en gaan op zoek naar een stijlvol kapsel 
dat bij u past. Daarbij hanteren we budgetvriendelijke all-in formules.

Nood aan een 
betrouwbare kapper, een 
nieuwe coupe of speciale 
haarstyling? 

Wij verwelkomen zowel 
dames en heren als 
kinderen. U kunt bij 
ons terecht voor leuke 
opsteekkapsels met een 
touch of glitter or color.  
En wat dacht u van een 
leuke cadeaubon?

Zoë en Maxime

Interesse? 
Contacteer ons 
dan vandaag 
nog om uw 

kappersbezoek 
in te plannen! 



Smakelijk genieten

De Lodge ligt aan de voet van 
Natuurgebied ‘Landgoed Visdonk’, 

een bijzondere plek om er echt 
even uit te zijn. Bij ons kunt u in 

een natuurlijke omgeving genieten 
van een heerlijke lunch of een 

smaakvol diner op onze veranda 
of binnen bij de haard. Bij Lodge 

Visdonk komt u helemaal tot rust.

Feesten, vergaderen of gewoon gezellig samenzijn 
Wilt u een familie- of personeelsfeest organiseren? Is het tijd voor 
een gezellige barbecue met vrienden of stapt u binnenkort in het 
huwelijksbootje? Lodge Visdonk maakt van elke gelegenheid een 
geslaagde culinaire en feestelijke dag voor zowel grote als kleine 
groepen. De Lodge is de perfecte plek voor een gezellige avond en/
of middag samen met vrienden, collega’s of familie. 

Wij heten u van harte welkom! 
Voor meer informatie of reserveringen neem gerust contact met 
ons op: +31165536629. Reserveren is ook mogelijk via onze website 
www.lodgevisdonk.nl. Wij zijn dagelijks geopend vanaf 10.00 uur en 
beschikken over gratis parkeergelegenheid. 
Wilt u op de hoogte blijven van onze evenementen,  
like dan onze Facebook pagina. 

TIP! Wilt u iemand verrassen?  
Dan is onze “Smakelijk Genieten” bon het perfecte cadeau!  Verkrijgbaar in elk gewenst bedrag. 

Rozenvendreef 2, Roosendaal
walter@lodgevisdonk.nl
0165-536629
www.lodgevisdonk.nl

bij Lodge Visdonk

- Demonstraties
- Superkoopjes
- Kortingen
- Nieuwe producten
- Hapjes & drankjes

Houd onze website www.dreampc.be goed in het oog, 
hier zal binnenkort meer informatie op verschijnen.

Dream PC
bestaat

20 jaar!

De enige echte
computerwinkel 

in België!

EN DIT VIEREN WIJ OP 
ZATERDAG 1 JUNI 2019

VAN 10:00 TOT 17:00
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www.esthetiQ.be
Like onze Facebookpagina voor meer informatie en acties! 

 EsthetiqEssen

EsthetiQ is gespecialiseerd in 
huidverbetering en wil graag de huid 
van klanten gezond maken. Dit doen 
we zonder gebruik te maken van 
irriterende stoffen en ingrediënten die 
de huid verstoppen en onzuiverheden 
veroorzaken, zoals gedenatureerde 
alcohol, kleurstoffen en parfum. 
Wij werken met de producten van 
Dermalogica, Murad en YOUNGBLOOD. 

Ik wil u graag het beste bieden voor uw huid, daarom ben ik van 
mening dat we altijd een intake gesprek moeten voeren om uw huid 
de best gerichte behandeling te geven. Als u wilt kunt u bij mij ook 
zeer gericht werken aan een specifiek huidprobleem. Met de juiste 
behandelingen op korte termijn en de juiste producten kunnen we 
al ver komen. Wilt u graag eerst eens op een verkennend gesprek 
komen, boek dan gratis uw intake.

Wist u dat u al een power behandeling kan hebben aan 55 euro voor 
een meet-to-meet treatment?
Speciaal voor Moederdag geven wij op cadeaubonnen 10% korting 
en hebben we ook andere leuke cadeau aanbiedingen.

Wilt u graag eens zien wat EsthetiQ kan betekenen voor uw huid? 
Een intake is gratis en online te boeken.

Oude Baan 12, Essen 
0032 (0)3 296 82 60 
www.esthetiQ.be

COSMETIQUE  

TOTALE  

komt langs op  

maandag 27 mei

PERMANENTE  

MAKE-UP 

op vrijdag 31 mei  

en 4 juli

Gelaatsverzorging  
van EsthetiQ
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D
BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
HEROVERDE 
FORTEN

D

FIETSEN DOOR DE GROENE 
RAND VAN ANTWERPEN. Ben je 
op zoek naar natuur, cultuur en 
ontspanning? De forten rond 
Antwerpen zijn hiervoor de ideale 
plek. In de twee fortengordels rond 
Antwerpen kan je genieten van 
historische domeinen met een 
militair verleden, zoals forten en 
kastelen. Ontdek dit gebied aan de 
hand van zes fi etsroutes. Per route 
vind je leuke suggesties in de 
omgeving die je kan combineren.
In vier forten kun je met de 
erfgoedapp op zoek naar Achille. 
Hij leidt jou en je (klein)kinderen 
door 500 jaar geschiedenis. Down-
load de app via erfgoedapp.be 
(Android & Apple).
www.fortengordels.be/
eigenschappen/fi etsen

BOEKJE LEZEN DIANA LEEFLANG
Vlogger Diana Leefl ang, beter bekend als 
D is for Dazzle, presenteert in OFFLINE 
creatieve projecten voor een middag 
zonder laptop en smartphone. Maar liefst 
270.000 YouTube abonnees en 240.000 
Instagram volgers kijken dagelijks mee 
in haar leven. Toch heeft de populaire 
Nederlandse blogger en vlogger ook wel 
eens behoefte aan een offl ine moment. 
Wie niet? In dit boek laat Diana zien hoe je 
alledaagse dingen verandert in een creatief 
project. Ook word je door middel van de 
vragen en opdrachten uitgedaagd iets 
nieuws te leren over jezelf. Aan de slag!
OFFLINE van DIANA LEEFLANG is vanaf
7 mei voor € 15,- te koop bij de boekhandel.

In de eerste live-action Pokémon fi lm zien we 
Pikachu zoals we hem nog nooit gezien 
hebben. Het verhaal begint wanneer privé-
detective Harry Goodman vermist raakt. Zijn 
zoon Tim gaat op zoek naar de reden van zijn 
verdwijning. Hij krijgt hierbij hulp van de 
voormalige partner van zijn vader: detective 
Pikachu, een schattige, hilarische, maar 
verwarde detective. Het enige mens-Pokemon 
duo dat elkaar kan verstaan, besluit samen 
te werken om het mysterie te ontrafelen. 
POKÉMON DETECTIVE PIKACHU draait 
vanaf 8 mei in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DETECTIVE
PIKACHU
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Met een grote groep? Dan kunt u terecht in onze feestzaal (max. 40 personen). Al vanaf € 37,- p.p. all-in! 
Beauvoislaan 104, Kalmthout  |  03 294 8988  |  0474 69 28 58  |  info@denbosduin.be  |  www.denbosduin.be

Kom gezellig eten in 
het groene Kalmthout!

12-13 en 19-20 mei Ribbetjes en gamba's à volenté 20€ reservering verplicht
28, 29, 30 juniInzet zomer

Vanaf 13 junistaat onze buitenbar met cocktails, mocktail en hapjes ter uwer beschikking

Reserveer
op tijd!

In de maand mei 32€
In de maand mei 32€Aspergemenu
In de maand mei 

Brood met tapenade

******

aspergekroket, aspergesoep 

en hespenrolletje

*********

asperges op Vlaamse wijze, 

lasagne met asperges en 

gerookte zalm en 

varkenswangetjes met 

asperge

********

dessert van de chef



De mooiste houten vloerenDe mooiste houten vloeren

Een parketvloer heeft een rijke en warme uitstraling. U kunt deze 
vloer in de woonkamer laten leggen, maar ook in de hal, in de 
slaapkamer en ga zo maar door. Door ons grote aanbod met 
verschillende soorten parketvloeren, vindt u altijd wel een 
parketvloer die aan uw eisen, wensen en verwachtingen voldoet. 
Laat u een van onze parketvloeren in uw woning of bedrijfspand 
leggen, dan geeft u het pand meer warmte en sfeer.

Een groot aanbod parketvloeren
De Parket en Laminaatwinkel heeft een groot assortiment met verschillende 
soorten parketvloeren. Onze parketcollectie bestaat voor 90 procent uit 
eikenhouten vloeren. Verder heeft u de keuze uit gelakte of hardwax 
behandelde vloeren, naturel of gekleurde vloeren en vlakke vloeren of vloeren 
met vellingkant. En wilt u uw vloer iets ouder laten lijken, laten roken of laten 
schrapen? Dan is dit ook zeker mogelijk bij de Parket en Laminaatwinkel.

PVC 
vloeren

laminaat

houten 
vloeren

Van Konijnenburgweg 55, Bergen op Zoom  |  0164-728291  |  www.laminaatwinkel.com



Uw eigen privéchauffeur?
Onze diensten

Ontdek de ruime dienstverlening van uwprivéchauffeur.be op 
gebied van privévervoer, luchthavenvervoer & goederenvervoer. 
Wij bieden zowel voor particulieren als zakelijke klanten vervoer 
aan tot 6 personen met bagage.

U kunt bij ons terecht voor:

•  Shuttledienst & luchthavenvervoer

•  Personenvervoer

•  Zakelijke & directiechauffeur

•  Auto- en documentenvervoer

Zeer  

verzorgde 

luxewagens 

voor uw  

vervoer!

Dimitri Michielsen  |  Vogelkerslaan 20, Essen  |  +32 (0)494 75 22 73  |  info@uwprivechauffeur.be

Zaventem v.a € 75,- 
Schiphol v.a € 135,- 

Eindhoven v.a € 100,-



Lefever Vastgoed  |  0497459410  |  nathalie@lefevervastgoed.be

www.lefevervastgoed.be

Omdat vastgoed mijn passie is!
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1. Scandal à Paris Eau de Toilette van Jean Paul Gaultier, vanaf € 52,-  www.jeanpaulgaultier.com
2. Sensuous Hair Mist van de Suede Orris Collectie van Molton Brown, € 60,-  www.moltonbrown.com 

3. Bloom of Rose Eau de Toilette van Guerlain, vanaf € 64,-  www.guerlain.com
4. my glow passion blush van essence, € 2,89  www.essence.eu 

 5. Dove Shower Mousse Acai Oil, € 6,99  www.dove.com
6. Aladdin Lipstick Whole New World van MAC Cosmetics,  www.maccosmetics.be

1

5

4

2

3

6

7

Mooie zachte Pastels

BEAUTY/NEWS

Dit voorjaar laten de cosmeticahuizen zich
inspireren door de kleuren van de lekkerste ijsjes,

de zachtste koekjes en zoetste snoepjes. Ben
je niet zo’n zoetekauw, maar wel gek op deze
pasteltinten? Dan kun je dit voorjaar je lol op!

7. Blooming Radiance sheet mask van Love Beauty and Planet, € 3,99  www.lovebeautyandplanet.com
8. Good Girl van Carolina Herrera, vanaf € 62,30  www.douglas.nl

9. La Vie est Belle en Rose van Lancôme, vanaf € 84,-  www2.lancome.com
10. Délice de Poudre Bronzing Powder van Bourjois, € 16,99  www.bourjois.com

11. Chloé les Mini, per stuk € 35,-  www.douglas.nl 
12. Royal Palette Queen Tarzi, € 44,99  www.iciparisxl.be

9

10

11

12

8

Pastels
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Taart voor een 

Unieke taarten naar uw wensen!

Ingrid Kieft maakt 
handgemaakte en 

gepersonaliseerde taarten 
en gebak. Zo kan iedereen 

de taart vinden die het 
beste bij hem of haar past.

Alle wensen kunnen 
besproken worden en 

indien mogelijk passend 
worden gemaakt in het 

ontwerp. Ook kan men zelf 
voorbeelden meenemen om 

duidelijk te maken welke 
taart men graag zou 

willen hebben.

Neem contact op met 
Ingrid, bespreek jouw 

wensen met haar en zij 
gaat aan de slag 

om speciaal voor jou de 
mooiste taart te maken.

Taart voor een 

Na mijn eerste cursus werd ik gegrepen door het taartvirus en al snel 
ging ik verder met professionele decoratiecursussen. Er volgden ook 
workshops waardoor ik mij verder kon gaan ontwikkelen in het 
maken van suikerbloemen en andere technieken zoals royal icing.

WAT KAN DE ZOETE LACH VOOR U BETEKENEN? 
De droom van De Zoete Lach is om voor iedereen die taart te maken 
die de ‘wowfactor’ heeft. Hiervoor kan men gebruikmaken van het 
ontwerp dat door De Zoete Lach wordt gemaakt, maar men mag ook 
een foto geven of de wensen bespreken zodat de taart passend is 
voor de gelegenheid. 
Schroom niet en stuur geheel vrijblijvend een berichtje. 

Veel liefs, 
Ingrid Kieft

BRUISENDE/ZAKEN

De Zoete Lach  |  Cipresberg 116, Roosendaal
+31 165-538069  |  +31 6 173 206 36  |  www.dezoetelach.nl
www.facebook.com/dezoetelach

Mijn naam is Ingrid Kieft en sinds 2014 maak ik 
taarten voor familie en vrienden. Wat begon als 
hobby is ondertussen uitgegroeid tot een passie. 

bijzondere 
gelegenheid?
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Gelegen in een prachtig gerenoveerd pand in 
de oude binnenstad van Antwerpen vinden we 
‘de Godevaart’. Tijdens een grondige renovatie 
werd van een oude vishandel een gezellig en 
huiselijk restaurant gemaakt. Door de 
authentieke elementen te bewaren kreeg het 
restaurant een stijlvol interieur mee.

Het meest unieke aan deze zaak echter vinden we 
achterin, waar je je echt in de Provence of Toscane 
waant; een prachtige binnentuin, enig in de 
binnenstad, nodigt je uit om op een zonnige middag te 
genieten van een lichte lunch of van een relax diner op 
een zwoele zomeravond.

Daar waar vroeger de Godevaart synoniem stond met 
uitgebreid en exclusief tafelen, werd door de nieuwe 

uitbaters besloten resoluut te breken met deze traditie.

De Godevaart biedt nu een eerlijke, eigentijdse keuken 
met dagverse, seizoensgebonden producten. Alles 
draait om lekker eten in een leuke, ontspannen sfeer. 
Meergangenmenu’s hebben plaatsgemaakt voor een 
vaste kaart aangevuld met een aantal suggesties. Zo 
kan je voor de lunch, tussen het shoppen door, perfect 
binnenstappen voor één gerecht!

De tijd dat lekker eten gelijk stond aan uren aan tafel 
zitten behoort tot het verleden, aldus Jeremie 
Landweer, die onlangs de teugels van dit restaurant 
in handen nam.

Iedereen moet zich hier welkom voelen!

Stijlvol genieten!



De Godevaart  |  Sint Katelijnevest 23, 2000 Antwerpen  |  03/231.89.94  |  info@degodevaart.be  |  www.degodevaart.be

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag: 12:00-15:00 & 18:00-22:00
Zondag en maandag gesloten.

Wilt u echter een groepsreservatie maken,
dan openen wij graag ons restaurant voor u op aanvraag!  
(afhankelijk van aantal deelnemers en budget)
Voor meer informatie hierover kunt u ons altijd bellen of mailen.

DE GODEVAART
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Het Griekse Santorini behoort tot de eilandengroep der Cycladen in de Egeïsche 
Zee. Het bestaat feitelijk uit zes eilanden (Thira, Thirassia, Aspronisi, Paléa 

Kaméni, Néa Kaméni en Christiani) die zijn ontstaan tijdens de uitbarstingen van 
de vulkaan, circa 3.500 jaar geleden, in het midden van het eiland.

Santorini spreekt tot de verbeelding, met de blauwe daken, 
de witgekalkte huizen en de prachtige zee eromheen. Vooral 
het landschap aan de westkant van het eiland is erg imposant 
met de enorme, uit zee oprijzende, steile klippen waarvan de 
toppen worden gesierd door helderwitte huisjes. Terrasjes 
met tavernes, bars, winkeltjes en kerkjes geven Santorini een 
eigen sfeer en stijl. Door vulkaanuitbarstingen in het verleden 
bestaan de meeste stranden van het eiland uit zwart lava -
zand. Verder zijn er kiezelstranden, witte stranden en zelfs 
rode stranden met opvallende rode rotsen.

DE AUTO IS DE ENIGE MANIER om het eiland met de 
bergen en heuvels te verkennen. Te voet of met de fi ets is 
geen optie. Ook het openbaar vervoer is matig geregeld. Met 
de auto kun je de allermooiste plekjes bereiken, zoals Red 
Beach (het rode strand) bij Akrotiri, Perivolos Beach of het 
prachtige oude stadje Megalochori.

NIET TE MISSEN PLEKJES zijn het schilderachtige 
Pyrgos en Akrotiri, waar je Nikolas Cave zeker een bezoekje 

SantoriniHet mooiste eiland van  de Cycladen

Wil je island hoppen?
Kristof Holidays kan zorgen 
voor vluchten, transfers, 
ferry’s, logement, enzovoorts.
Bel 03 666 33 49
www.goeiweer.be

SANTORINI 
SPREEKT 
TOT DE 
VERBEELDING

moet brengen voor hun wereld-
beroemde tomatenballetjes. Rijd je 
langs de westkust naar het noorden, 
bezoek dan ook zeker de 17de 
eeuwse stad Megalochori en Santo 
Wines, de grootste wijnproducent van 
het eiland, voor een heerlijk glas 
lokale wijn. De gastvrijheid van de 
lokale bevolking en de heerlijke 
keuken van de Middellandse Zee 
maken Santorini tot een paradijsje. 
In de keuken wordt veel knofl ook 
gebruikt, de tzatziki is heerlijk en de 
wijnen van Santorini van de typerende 
Assyrtiko druif zijn superlekker.

Het mooiste eiland van  de Cycladen

SANTORINI STAAT BEKEND OM 
ZIJN MOOIE ZONSONDERGANGEN. 
De bekendste is bij Oia, maar daar kan het 
erg druk zijn. Rijd daarom eens naar de 
vuurtoren van Akrotiri. Van hieruit heb je 
een spectaculair zicht op de zonsondergang 
en op de vulkaan. Je kan ook naar Skaros 
Rock klimmen, waar het uitzicht op Fira en 
Imerovigli prachtig is.

ISLAND HOPPEN
Je kan een week (of langer) verblijven op 
Santorini, maar je kunt ook gaan ‘island 
hoppen’. Dan combineer je meerdere 
Cycladen eilanden tijdens één reis. 

BRUIST/REIZEN
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Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout  |  03/666.30.00  |  www.vleeshal-van-gool.be
Grote parking voor de deur  |  Kijk voor de openingstijden op onze website

40 jaar kwaliteit aan betaalbare prijzen

Het is weer tijd voor 
lente aanbiedingen!

Ondanks de wegenwerken blijven wij steeds goed bereikbaar, 
volg onze wegwijzers. 

Leveren aan huis? Neem telefonisch contact op

Bij afgifte van deze bon 

GRATIS 2 BARBECUEWORSTJES

 (geldig tot einde mei, 1 bon per klant/dag.
Bij aankoop van min. € 5,-)

Onze Lentefolder terug in je brievenbus met extra acties 
en knipbonnen met gratis artikels. 

(raadpleeg de website)
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is oogverblindend

Kapellensteenweg 318/1, 2920 Kalmthout 
www.goeiweer.be | 03-6663349  |  www.facebook.com/goeiweer

De gastvrijheid van de lokale bevolking en de heerlijke keuken van de Middellandse Zee maken 
Santorini tot een paradijsje. Wil je island hoppen over meerdere Cycladen-eilanden?
Kristof Holidays kan zorgen voor vluchten, transfers, ferry’s, logement, enzovoorts.

KRISTOF/HOLIDAYS

Santorini
DE BESTE

DEALS
VIND JE

BIJ KRISTOF!



VOOR GESTRAALD AFGEWERKT

Meubilair in oorspronkelijke staat herstellen?

Ontstaan uit passie voor hout om van dit 
mooi natuurproduct projecten te maken en 
te realiseren, gebruiken we materialen van 
eerste keus waar we het volste vertrouwen in 
hebben of renoveren uw oude materialen tot 
iets hedendaags.

Algemene schrijnwerken
Doe beroep op onze ervaring en verkrijg een 
mooi resultaat voor zowel binnenafwerking als 
buitenschrijnwerkerij. We verzorgen uw maatwerk 
voor binnen (zoals kasten, deuren en meubels) maar 
ook ramen en gevelafwerking.

+32 (0)496 76 56 88
info@schrijnwerker-maikel.be
www.schrijnwerker-maikel.be

Zandstralen / luchtgommen
Laat uw houten meubels, deuren of keuken 
zandstralen/luchtgommen en ontdek de 
oorspronkelijke houtstructuur en de natuurlijke kleur. 
Zelfs door ons op maat gemaakte meubels kunnen 
wij stralen zodat ze een bepaalde structuur krijgen.
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Een gezonde 
huid is mijn 

missie!
Ik maak als huidexpert het onderscheid doordat ik een 
totaalconcept aanbied. Ik zorg voor ontspanning door mijn 
harmonieuze en verzorgde interieur, warme onthaal en een 
gezond drankje. Mijn salon is een rustpunt, een beleving. 
Ik ben verkozen tot ‘Schoonheidsspecialiste van het jaar’ 
en mijn totaalconcept met persoonlijke touch heeft er 
zeker mee te maken.

In mijn salon komen mensen met huidproblemen zoals 
acne en rimpels. Maar misschien heb je gewoon een huid 
die je gezond wil houden. Veel huidproblemen worden pas 
na verloop van tijd zichtbaar in de bovenste huidlagen.

Er wordt een grondige huidanalyse met foto's van ook 
de diepere huidlagen gemaakt. Mijn behandelingen 
begeleiden mensen naar een gezonde, stralende huid. 

Een huid weerspiegelt het innerlijk. Ik kijk dus ook 
naar de levensstijl van mensen: beweging, ontspanning, 
voeding. Het hangt allemaal samen. 'Jouw gezonde huid 
maakt míj blij!'

Allure Skincare by Wanda bestaat 
dit jaar 25 jaar. “Op mijn vijftiende 
werd ik gebeten door die passie en 
sindsdien heeft het me niet meer 
losgelaten. Ik blijf me bijscholen. Een 
gezonde, mooie huid is mijn missie.”

Eigenaar: Wanda van Oeffelen  |  Allure Skincare by Wanda
Kalmthoutsesteenweg 275, Wuustwezel  |  03 666 29 47
0477 656 102  |  allure@go2mail.be  |  www.allureskincare.be



LOOKING/GOOD

‘s Avonds moeilijk in slaap komen, midden in de nacht wakker worden 
en vervolgens uren wakker liggen? Dat je niet de enige bent, is 

slechts een schrale troost. Bruist geeft een paar handige slaaptips.

DRINK NIET TE VEEL ALCOHOL Huh? Maar als ik 
alcohol gedronken heb, val ik juist zo lekker in slaap. 
Klopt. Maar de slaap die je krijgt na een aantal wijntjes 
is een stuk minder goed. Dit komt doordat alcohol 
uitdrogend werkt.

ZORG VOOR ROUTINE. Naar bed gaan en opstaan 
op hetzelfde tijdstip helpt écht. Dit zorgt voor een 
stabiele, natuurlijke slaapcyclus die het lichaam nodig 
heeft om goed uit te rusten. 

HET IS BELANGRIJK DAT JE RUST in je hoofd hebt 
voordat je gaat slapen. Heb je duizend dingen die je nog 
wilt doen en kun je daar in bed alleen maar aan denken? 
Schrijf ze op, zodat ze niet meer in je hoofd zitten.

OVERDAG REGELMATIG BEWEGEN zorgt ervoor dat 
je ‘s avonds heerlijk kunt slapen. Maar ‘s avonds sporten 
is niet slim als je moeite hebt met slapen. Doe het dan 
rustig aan of maak een fi jne, ontspannende wandeling.

BLAUW LICHT VAN TELEFOON of televisie laat op 
de avond zorgt ervoor dat je niet goed slaapt. Kun je je 
telefoon echt niet weerstaan? Houd hem dan tenminste 
35 centimeter van je ogen en zet je scherm op nachtmodus.

jij ook slecht?S laap
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Een groot en zonnig tuinterras, rustig gelegen en 
zuid-oost gericht. 
Veel zon en naar de zomer toe ook een speeltuin 
waar nu alle voorbereidingen voor gemaakt zijn. 

Tevens is de tuin ook af te huren voor tuinfeesten 
of andere gelegenheden. Alles kan in samenspraak 
geregeld worden! 

Het terras  
is geopend!

Kapellensteenweg 248, Kalmthout 
03 501 51 39
www.frituur-mikeysplace.be

Dagelijks staat ons team 
garant om u de beste 

kwaliteit met dagdagelijks 
verse producten en een 

snelle service voor te 
schotelen. Wij hebben 
voor u een uitgebreid 

pallet en zijn 7 dagen per 
week geopend. Een zaak 

met verzorgd interieur 
en een rustgevende 

tuin (120 zitplaatsen) 
met speeltuin voor de 

allerkleinsten.
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Voor grote feesten net als bedrijfsfeestjes en evenementen, 
maar ook voor de kleine, gezellige privéfeesten!

Wij bieden standaard formules aan, maar ook deze 
zijn bespreekbaar en aanpasbaar naar wens. Zoals de 
uitbereiding naar ijsjes en drank kunnen besproken worden.

Voor alle info: 0468 35 99 50

uitbereiding naar ijsjes en drank kunnen besproken worden.
zijn bespreekbaar en aanpasbaar naar wens. Zoals de 
uitbereiding naar ijsjes en drank kunnen besproken worden.uitbereiding naar ijsjes en drank kunnen besproken worden.

Voor alle info: 0468 35 99 50Voor alle info: 0468 35 99 50

Indien u niet aan 100 personen komt, komt er een opleg van € 75,- voor 
de foodtruck. Als u meer dan 100 personen hebt valt deze kost weg.

7 SEPTEMBER '19

2e editie van

Formules:
1: 2 stuks vlees + groentebuffet à volonté
2: 3 stuks vlees + groentebuffet à volonté
3: 4 stuks vlees + groentebuffet à volonté

Keuze uit: worst, brochette, ribbekes of 
kipfilet. Betalingen dienen te gebeuren  
voor 7 augustus 2019

€ 16
€ 19
€ 22

Onze eigen 
foodtruck!



GAAN WE
VERKOPEN OF 
VERBOUWEN?

Je huis is te klein geworden en 
eigenlijk ben je toe aan een 
nieuw interieur. Wat doe je? 
Verbouwen of toch maar op 

zoek naar dat ene droomhuis 
dat aan al je wensen voldoet? 

Een lastige keuze. En hoe 
langer je aarzelt, hoe lastiger 
het wordt om knopen door te 
hakken. Wij helpen je graag 

een handje op weg.

Hak nu  de               door!
Je wordt er vandaag de dag bijna mee doodgegooid 
op de televisie: programma’s die gaan over het 
verbouwen van je huis (door jezelf of door anderen), 
het kopen van een huis (in eigen land of ver 
daarbuiten) of het restaureren van een bouwval. 
Leuk om inspiratie op te doen of stiekem mee te 
lachen, maar hoe zit het met jouw eigen plannen?

WOONWENSEN
Of je nu gaat kopen of verbouwen, zo’n beslissing 
neem je niet van de ene op de andere dag. In beide 
gevallen zijn er veel kosten mee gemoeid, maar wat 
is het meest gunstige? Dat is moeilijk te zeggen. 
Veel hangt af van je eigen wensen, maar vooral ook 
van je budget. Begin daarom met het maken van 
een lijstje met jouw woonwensen. Ben ik blij met de 
locatie van mijn huis? Hoe groot moet mijn tuin zijn? 
Hoeveel slaapkamers wil ik?

FINANCIEEL PLAATJE
De volgende stap is om te kijken wat realistisch is, 
vooral fi nancieel. Een website als www.zimmo.be 
kan inzicht geven in de kosten van een (nieuw) 
huis dat aan je wooneisen voldoet. Een schets van 
je woonwensen door een architect of een offerte bij 
een aannemer kunnen je inzicht geven in de kosten 
van een verbouwing. Bij een verbouwing is het ook 
niet verkeerd om alvast te checken bij de gemeente 

BRUIST/WONEN

wat mogelijk is. Sommige gemeentes hanteren strenge regels voor 
een aanbouw aan je huidige woning. Tegelijkertijd moet je bij een 
verhuizing ook denken aan de extra kosten die een verhuizing 
met zich meebrengt. Moet er een nieuwe keuken en/of badkamer 
in? Hoe zit het met de aan planting van de tuin? Etc. Pas als je dat 
allemaal helder hebt, kun je de juiste beslissing nemen.

WEET DAT JE NIET DE ENIGE BENT
Maak gebruik van ervaringen van anderen, zet alle voor- en 
nadelen op een rijtje en bedenk dat je een belangrijke stap 
neemt voor de komende tien, twintig jaar.

Tijd
voor

actie?

Hak nu  de               door!knoop
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’t Voske |  Vossenstraat 20 Kalmthout
03-6662866  |  www.hoeveijstvoske.be
Check onze zomeruren van 1 mei t/m 16 sept. op de site.

Artisanale zuivelproducten  
recht van bij de boer!

Hoeve-ijs

Hoeve-winkel

Traiteur

Frans en Ellie Kools, houden al vele jaren met veel 
plezier en passie hun varkens. Zij hebben een en groot 
assortiment varkensvlees van hoge kwaliteit die zij 
aanbieden via een automaat. 

Nieuwmoerseweg 21, Achtmaal  |  076 598 5398  |  www.elfrahoeve.nl   
Alle dagen van 8 tot 20 uur. Ook op zondag geopend.

Van zaadje tot karbonaadje

Het vlees van onze varkens 
• wordt direct ingevroren en kan daarom langer bewaard worden. 
• is het lekkerste en vooral magerste vlees. 
• is geheel antibiotica-vrij en daarom gezond.

Op onze boerderij combineren wij
strenge eisen voor dierwelzijn,
milieu en voedselveiligheid.

www.elfrahoeve.nl   

• is het lekkerste en vooral magerste vlees. 
• is geheel antibiotica-vrij en daarom gezond.

Like ons op 
www.facebook.com/DeBelgischeGrensstreekBruist



Noordeind 51, 2920 Kalmthout  | 0032-3-2989012 
www.dendruivelaer.be  |  info@dendruivelaer.be

ACTIES
woensdagsteakdag € 16,-

donderdag
Ribbetjesall you can eat€ 17,-  

Maststraat 41, 2910 Essen  |  03 /  344 30 11 
www.denhaard.be  |  info@denhaard.be  

ELKE 
DONDERDAG 

STEAKDAG

Steak met saus

en frietjes

aan € 16,-

OP TWEE 
LOCATIES!

Heerlijk genieten!



BB Box  |  Gasthuisstraat 28, Brecht  |  03-3139996  |  bb-box@telenet.be  |  www.bb-box.be

Betaling met res mogelijk!

Nieuw in ons assortiment

Springkastelen
Feestbenodigdheden

Tenten • Meubilair • Lounge

Uw partner in
FEESTVERHUUR

+32 472 76 75 49
www.4-all.be
info@4-all.be

Zorg voor 
je handen
Een manicurebehandeling 

is ontzettend belangrijk 
voor je handen, waarmee 
niet alleen de gewrichten 

van je hand en pols worden 
gemasseerd, maar ook je 

huid, je vingers en je nagels 
alle aandacht krijgen. 

Wellness & Beauty Salon Eunice
Baan 3A, Wuustwezel  |  +32 465197378

HABA: houten puzzels - eerste spellen 
 poppen - handpoppen

Shop of reserveer online www.bb-box.be

Nieuw in ons assortiment

Betaling met res mogelijk!

  |  Gasthuisstraat 28, Brecht  |  



Rijsbergseweg 74, Etten-Leur
076-5038513
info@apparance.nl 
www.apparance.nl

Even helemaal   
ontspannen?

Apparance is dé plek waar u 
heerlijk tot rust kan komen in de 
private spa met luxe wellness 
faciliteiten. Ook lichaamsmassages 
kunnen geboekt worden. 
Daarnaast is Apparance ook hét 
adres voor de nieuwste trendy 
kapsels voor dames en heren. De 
topkapsters zijn gespecialiseerd in 
prachtige kleuringen en de hipste 
herenkapsels. De huidspecialisten 
van Apparance bieden doelgerichte 
huidbehandelingen om de huid 
in optimale conditie te krijgen. 
Zo kunnen grove poriën, acne, 
rimpels, verslapping, rosacea, 
littekens en pigmentvlekken goed 
behandeld worden.

De luxe privé wellness biedt diverse faciliteiten 
waaronder: de Finse sauna, stoomcabine, 
collageenbad (Silk spa), whirlpool, loungebed met 
haard, douches, toilet en kleedruimte. Apparance 
is één van de mooiste en meest luxueuze privé 
sauna waar u heerlijk kunt genieten zonder 
onbekende medegasten om u heen.

U kunt uw bezoek ook combineren met een 
heerlijke massage of behandeling bij de 
professionele huid- en haarspecialisten!

Wilt u even weg  
van alle drukte?  

Heeft u iets  
bijzonders te vieren? 

Of wilt u gewoon 
heerlijk genieten in een 
prachtige privé sauna? 

Dan is Apparance  
hét adres!

Apparance, 
uw privé spa in Noord-Brabant!

Reserveer de private spa nu 
online!
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Wat maakt dineren in Holland Casino Breda zo speciaal?
“De Brasserie is, net als het casino, onderdeel van een prachtige oude 
locatie, waar zich voorheen een klooster bevond en later de militairen 
rondliepen. Dit geeft een bijzondere sfeer waar je culinair kunt genieten. 
Daarnaast zijn we 364 dagen per jaar geopend met De Brasserie 
waar je kunt dineren van 17.00 uur tot 01.30 uur. Doordat we ook grote 
gezelschappen ruimte kunnen bieden, hebben we veel variatie in ons 
aanbod. Dat maakt ons werk nóg leuker.”

Wat moeten we zeker komen proeven?
“Elk kwartaal hebben we een nieuwe kaart met verrassende gerechten. 
Asperges a la Flamande vind ik persoonlijk een gerecht dat je geproefd 
moet hebben van de huidige menukaart.”

En wat is tot slot jouw grootste uitdaging?
“Voor mij is dat het meegaan met de tijd en vernieuwing brengen in het 
huidige aanbod. We hebben veel vaste gasten die we steeds opnieuw 
willen verrassen met mooie gerechten. Daar doe ik het voor!”

Holland Casino Breda zijn bij vele mensen in onze regio bekend. Toch is niet iedereen 
bekend met haar restaurant De Brasserie. In dit restaurant werkt Chef-kok 

Dave Spijkers al zo’n tien jaar, waarvan de laatste zes in deze functie.

HC_BRE_ADV_BRUIST_PASEN_162x162_NL_v3_OL.indd   1 18/03/2019   14:23

DINEREN BIJ 
HOLLAND CASINO BREDA?

RESERVEREN: +31 76 - 525 11 00

Laat u zich ook verrassen door de keuken van Holland Casino 
en vermeld bij uw reservering ‘België Bruist’. 

U ontvangt dan per persoon 25% korting op een 3-gangen diner 
in de maand mei en/of juni.*

* Niet in combinatie met andere acties/loyaliteitsprogramma of arrangementen.

WWW.HOLLANDCASINO.NL



Huur wat extra koelte

De voordelen zijn:  
- compact formaat  
 (kan in een garage geplaatst worden)  
- werkt op 220V netstroom  
- kan vervoerd worden met rijbewijs B  
- geen gedoe met plaatsgebrek in uw 
 eigen koelkast  
- voorzien van binnenverlichting
- geen gedoe met mini-koelboxen 
 
Heb je geen trekhaak, dan bieden wij  
de service om onze koelwagen te leveren 
mits in overleg.

Hoeveel dagen kun je deze huren?  
Je kun deze per dag, per weekend,  
per midweek, per week, per maand of 
zelfs langdurig huren.

Één dag: vanaf € 80,- excl. btw  
(gebruik +/- 24u) 
Weekend: vanaf € 100,- excl. btw
(gebruik van vrijdagavond 17u tot max. 
maandag 9u). 

Voor langere periodes wordt er een 
passende offerte opgemaakt.

Mochten er toch nog vragen zijn 
aarzel dan niet ons te contacteren!

Ideaal voor allerlei privéfeesten, 
zoals een BBQ, party, 
huwelijksfeest, recepties, 
tuinfeest, communie- of 
lentefeest, jubileum, 
verjaardagspartij, doopfeest  
of babyborrel alsook voor 
evenementen en braderijen.

Voor langere periodes wordt er een 
passende offerte opgemaakt.

Mochten er toch nog vragen zijn 
aarzel dan niet ons te contacteren!

Vraag 

vrijblijvend 

uw offerte 

aan

Koel Rent
Steenovenstraat 56, Berendrecht 
0468 288 296
info@koelrent.be
www.koelrent.be
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www.gdpr-technics.be

Consultancy, audits, opleidingen 
en bedrijfspresentaties

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Mei
houdt je niet voor

de gek!

Mei
Ik loop te fl uiten, 

want het is heerlijk 
buiten.

 10 JAAR                                
Hét adres in de Noorderkempen voor 
ondernemers, verenigingen en particulieren!

Uw naam op verschillende manieren naar voren 
laten komen, daar kunnen wij zeker voor zorgen. 
Wij verzorgen momenteel de herkenbaarheid voor 
verschillende scholen, bedrijven, verenigingen, 
festivals, maar ook voor particulieren en dat voor 
vele artikelen, ook al vanaf één stuk!

Kom vrijblijvend langs, maak een afspraak of 
bezoek eerst onze website.

WIJ DRUKKEN OP  
BIJNA ALLES!

• BEDRUKTE KLEDING  
• POSTERS • SPANDOEKEN 

• BALLONNEN 
• PLAKLETTERS & STICKERS  

• FESTIVALBANDJES   
• BUTTONS • CANVAS
• FOTO OP HOUT OF   

   ALUMINIUM • DRUKWERK 
• RELATIEGESCHENKEN
• TIJDELIJKE TATTOOS

  Vaartstraat 58, Essen |  03 667 1615 |  info@theshirtfactory.be AL VANAF ÉÉN STUK MOGELIJK



BEN JIJ OOK ZO BENIEUWD NAAR 

HET RESULTAAT? KOM DAN EENS 

EEN KIJKJE NEMEN!

Coenraads   
    onder  
constructie!

Ringweg 1, Essen  |  00323-6631091 / 06-51363135  |  www.restaurantcoenraads.nl  |  www.restaurantcoenraads.be

WIJ HEBBEN 

DIVERSE 

ASPERGE-

GERECHTEN!

WAAROM NAAR COENRAADS?
Om het warme thuisgevoel! Goede kwaliteit en ruime porties!  
Zeer uitgebreide menukaart, dus keuze te over! En voldoende,  
gratis parkeerruimte. 

Van verschillende soorten visgerechten tot diverse vleesgerechten. 
Naast onze menukaart hebben wij altijd 4 à 5 suggesties voor u en 
de producten waar wij mee werken zijn altijd vers.



Vier samen een nieuwe lente
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 
1990 gepubliceerd en was meteen 
een enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische humor 
bevat en bedoeld is voor volwassenen. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, Frans, 
Deens, Italiaans, Turks, Afrikaans, 
Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 
wellicht rooie oortjes van krijgen. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 

www.rooieoortjessexshop.nl

Vier samen een nieuwe lente
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia 
ook zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

Grey Bondage Cadeaubox, met allerlei 
spannende bondage toys. Een eneverend 
cadeau om te geven en te krijgen! Met deze 
10-delige set kunnen jullie samen beginnen 
aan een opwindend bondage avontuur...

€ 29,95
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Geen themarestaurant, geen all-you-can-eat, 
maar wel eerlijke, lekkere keuken.
“Na bijna twintig jaar in de horeca zouden we 
soms de tijd wel eens willen terugdraaien, maar 
dat kan natuurlijk niet. In 2018 keerden we 
wel terug naar ons succesvolle concept van de 
beginjaren als Roma.”

Nieuw begin
“De ommezwaai bekijken we als een nieuwe 
start, waarbij we eigenlijk een mix maken van 
twee gesmaakte recepten. Langs de ene kant 
bieden we in ons restaurant Vlaamse en Italiaanse 

klassiekers aan, maar u kunt in de loop van de dag 
ook komen smullen van een pannenkoek, wafel of 
koffie met appelstrüdel. In het weekend serveren we 
lunchgerechten en in onze bistro kunt u natuurlijk ook 
van ons huisbereid ijs smullen dat u kent van onze 
ijssalon.”

Wijn proeven, wijn kopen
“We creëerden ook een speciale wijnhoek. Hier kunnen 
de klanten steeds enkele wijnen proeven, die zij bij ons 
ook kunnen kopen. Bistro Tutti is een erkend smaakpunt 
van Het Wijnhuis. Zo bieden wij lekkere wijnen uit alle 
windstreken aan.”

Kom langs om te proeven 
van ons nieuwe concept.

Openingstijden: Wo, Do & Vr vanaf 17u. Za & Zo vanaf 11u.

Bistro Tutti  |  Stationsstraat 107, Essen (Be)  |  +32 (0)3 667 23 63  | www.bistrotutti.be  |  info@bistrotutti.be



Ervaring
“Ik doe dit werk al sinds 1992, waarvan de afgelopen zeven jaar in Etten-Leur. Jaren waarin 
ik heel veel ervaring heb opgedaan waardoor ik mijn klanten optimaal kan adviseren bij de 
aankoop van een boxspring. Een bed moet immers wel goed liggen om lekker te kunnen slapen.”

Onderscheidend
“Alles wat je in onze winkel aan boxsprings ziet, is eigen fabrikaat. Doordat wij een eigen fabriek 
hebben, kunnen we alle boxsprings exact op de gewenste maat maken. De klant vraagt en wij 
leveren een product naar wens, dus ook in maten die afwijken van wat standaard is. Alles is 
in feite mogelijk. En dat tegen een zeer scherpe prijs trouwens, want juist doordat wij alles in 
eigen beheer produceren, kunnen wij onze prijzen een stuk lager houden dan gangbaar is. Zo 
koop je bij ons al een goede tweepersoons boxspring voor slechts € 400,-. Bovendien wordt in 
Nederland en België alles geheel gratis bij de klanten thuisgebracht en gemonteerd.”

Assortiment
“Naast boxspringcombinaties in alle 
soorten, maten en kleuren, ben je 
bij ons ook aan het juiste adres voor 
matrassen, dekbedden, kussens en 
overtrekken. Alle artikelen in ons 

assortiment zijn van de bekende 
A-merken, maar dan tegen zeer 
scherpe prijzen. Neem eens een 
kijkje op onze website of loop 
gewoon eens binnen in onze winkel 
om te zien wat wij allemaal te bieden hebben. We adviseren je graag voor het doen van 
de juiste aankoop. Hierbij houden we uiteraard altijd rekening met je wensen, budget en 
mogelijkheden.”

Kwaliteit tegen  
een scherpe prijs, 

dat is waar je  
bij Boxspring  

Etten-Leur voor  
aan het juiste  

adres bent. 
Eigenaar Peter 

Adams vertelt...

Voor een goede nachtrust

Eigenaar: Peter Adams   |   Bisschopsmolenstraat 45, Etten-Leur   |   076-5018945   |   www.boxspringettenleur.nl
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Oude-Bredaseweg 42, Etten-Leur  |  076-5263333  

www.pretty4u.nl  |   Pretty4uNL

Mode voor 
stijlvolle dames
van xs tot xxl

Heeft u een Amerikaanse 
wagen of oldtimer waarvoor u hier 
amper of zelfs geen onderdelen meer kunt 
vinden? Dan is de kans groot dat wij u wél 
kunnen helpen!

Wij zijn gespecialiseerd in onderdelen en accessoires voor 
Amerikaanse voertuigen en oldtimers. Maar ook voor 
carbon onderdelen en accessoires voor Europese Wagens 
(Duitse & Italiaanse) en bepaalde populaire Aziatische 
modellen, doen wij wat we kunnen om u te helpen bij uw 
zoektocht! Wij zijn ook officieel dealer van Borla! Hiervoor 
werken wij met diverse contacten wereldwijd.

Ook voor het transport van voertuigen USA > EU 
kunt u bij ons een offerte aanvragen.

Naxcar bvba | Heidestraat-Zuid 169, Kapellen
www.naxcar.be | info@naxcar.be | +32 (0)468 32 24 15

YOUR JOY AND PRIDE!
WE MAKE YOUR RIDE 



Onze suggesties

Elisalei 55, 2930 Brasschaat  
03.665.10.15

www.oudantwerpen.be

Oud Antwerpen

Eerlijk eten,

Op zoek naar een feestzaal?
Een ideale gelegenheid voor uw familie-, zaken- of andere feestjes.De feestzaal is gratis beschikbaar indien men reserveert voor meer dan 20 personen. De gezellige inrichting biedt een maximale bezetting tot 100 genodigden. Wij hebben voor u speciaal een suggestiemenu gemaakt voor feestelijkheden.

Voorgerechten
Vitello tonnato
Aspergekroketjes
Asperges op Vlaamse wijze
Asperges met gerookte zalm en mousseline

Hoofdgerechten
Asperges op Vlaamse wijze met krieltjes
Asperges met gebakken zalm, mousseline en krieltjesPasta met asperges, salie en gepocheerd eitje
Gegrilde gamba’s met asperges
Ossobucco in tomatensaus met pasta
Lamsstoofpotje met linzen en rijst
Steak “Robbespierre”
Gehaktballetjes met selder in tomatensaus

Salades
Salade met geitenkaas in krokant spekfrakske
Caesarsalade (ijsbergsla, kip, croutons, ansjovis, parmezan)Salade met scampi, tomaat en basilicum
Salade met asperges en Italiaanse ham

elk seizoen nieuwe suggesties
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Kalmthoutsesteenweg 95, 2990 Wuustwezel  
0496/50 55 60  |  info@stylishnailsandfashion.be 
www.stylishnailsandfashion.be

Mode met net 
dat ietsje meer!

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag  
van 18:00 - 22:00 
Zondag van 10:00 - 13:00 Restaurant Brasserie 't Koetshuis 

Oud Broek 2, 2940 Stabroek   
0032-3-6058485  |  www.brasserie-tkoetshuis.be

Een gezellige oase van rust
BRASSERIE RESTAURANT ’T KOETSHUIS

’t Koetshuis is – u raadde het al – een gerenommeerde 
naam. Deze zaak draagt een mooie geschiedenis en 
dat weerspiegelt zich in de karaktervolle brasserie. 
Bovendien hangt er een gezellige sfeer, krijg je een zeer 
hartelijke ontvangst en bieden zij uitstekende service!

Zie je een bezoek aan ’t Koetshuis ook zitten? 
Bezoek de website voor meer informatie of loop 
eens gezellig binnen!

Alle dagen open vanaf 10.00 uur 

“Wij 
verwennen 

onze
klanten”

Een gezellige 

’t Koetshuis is – u raadde het al – een gerenommeerde ’t Koetshuis is – u raadde het al – een gerenommeerde ’t Koetshuis is – u raadde het al – een gerenommeerde 



Yasmien
Yasmien heeft al 20 jaar ervaring in de schoonheidsbranche. Zij heeft 
gewerkt als visagiste en 16 jaar haar eigen instituut uitgebaat. Sinds 
2002 is ze al actief bezig met permanente make-up en sinds 2016 
richt ze zich enkel op de cosmetische en medische micropigmentatie.

Yasmien Beauty Artist 
Berkenlaan 1 | 2960 Sint-Job-In’t-Goor
0497402377 | yasmien.cautereels@icloud.com Master in cosmetische en medische micropigmentatie

 Beauty Artist

Areola (tepelhof)
Een zeer dankbare en 

prachtige techniek om 3-D 
areola’s geheel of gedeeltelijk 
nieuw op te bouwen. Na een 
borstreconstructie, als kers op 

de taart…

Brow art
Microblading/haistroke: 

een uiterst fijne hairstroke 
techniek door middel 

van een manuele pen of 
machinaal. Deze techniek kan 

gecombineerd worden met 
schaduwtechnieken.

Eyedesign
Deze techniek is het zetten 

van een ultrastrakke eyeliner… 
van het intensifiëren van de 

wimpers (of voor mannen wel 
eens een guyliner genoemd) tot 
een op maat gemaakte ‘wing’.

Brow art
Areola (tepelhof)
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Uw lichaam en
geest tot rust en

in harmonie?

White Shadow Healings, Massage & consulting
België: 0479/446518  |  Nederland: 0032/479446518
s.vanderbruggen@skynet.be  |  wshmc-wuustwezel.be

Wilt u meer informatie?
Voor een afspraak kunt u mij bereiken 
via de mail, telefonisch of bij natuurwinkel 
Margriet. Info bekomen op de Achter D’Hoven nr. 11 
te Wuustwezel. Tegen een vergoeding kan ik ook bij u 
thuis langskomen.
Bezichtig de nieuwe website: wshmc-wuustwezel.be 
Heeft u vragen? Bel dan gerust!

Eén massage per maand is goed voor uw 
gezondheid en leven.
Iedereen, jong en oud, is welkom voor een professionele 
massage bij mij. Mijn handen ontstressen, zorgen voor 
een goede doorstroming, versteviging van de spieren en 
een deugddoend gevoel. Mijn positieve energie en 
motivatie reflecteren op uw gezondheid.

Diverse Massages: 
●	ONTSPANNING 
●	SPORT 
●	ZWEEDSE MASSAGE 
●	FIBROMYALGIE MASSAGE

Daarnaast kunt u bij mij  
terecht voor:
●	REIKI
●	MAGNETISME
●	RECONNECTION
●	SPIRITUELE CONSULTEN  
 EN RAADPLEGINGEN

Salvador Vanderbruggen
Healings, Massage & 

Consulting

Momenteel massage aan
40 euro

voor 1 uur.

Schoonheidsinstituut Hanaé
Wipstraat 31, 2920 Kalmthout  |  0498 14 63 29  

www.hanae.be  |  info@hanae.be

Hanaé biedt u een stralende verzorging voor gans 
uw lichaam met enkel professionele producten van 
biologische oorsprong.

De verzorgingen van Hanaé zijn toepasbaar op elk 
huidtype: van een normale droge huid tot een vette 
acné huid. Zelfs mensen met voor- en nazorg bij 
dermatologische, esthetisch-plastische ingrepen 
zullen een positief resultaat ervaren. Fijne lijntjes, 
rimpels, littekens alsook elasticiteitsverlies wordt 
bestreden/tegengewerkt. Het resultaat: de huid 
wordt steviger en gezonder.

Gelaatsverzorging  |  Lichaamsverzorging 
 Epilatie  |  Pedicure  |  Manicure  |  Make-up

Schoonheids-
instituut 

Hanaé

Hoogboomsteenweg 247, 2950 Kapellen | 0468 337 467 | www.purus.be | info@purus.be

Ruitenwasserij
Schoonmaak
Leegmaken van dakgoten
Reinigen van zonnepanelen
Opkuis (na drama)
Opkuis na (ver)nieuwbouw

MEER DAN
30 JAAR

ERVARING
IN DESCHOONMAAKSECTOR NIEUWE 

COLLEGA’S 

GEZOCHT!

BEL VOOR 

MEER INFO
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MPD Service 

MPD Service in Sprundel is dé specialist op het gebied van 
aanhangwagens. Naast de verkoop, kunt uw ook bij ons 
terecht voor reparaties aan uw aanhangwagen.

Heeft uw aanhangwagen kuren?

INKOOP EN VERKOOP
ONDERHOUD EN 
REPARATIE VOOR ALLE 
AANHANGWAGENS

Korte Hei 15, Sprundel 
mpd.service@icloud.com

06-50285659  |  www.mpdservice.nl

Voor 
particulieren  én bedrijven

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

BELGIE
Bel 0477-841299

of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST
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Aanbod 
Bij ons kunt u terecht voor exclusieve tinnen sculpturen en 
miniaturen, relatiegeschenken en gebruiksvoorwerpen die  
in drie verschillende kleuren geleverd kunnen worden: 
gematteerd, gepolijst en verbronsd. Stuk voor stuk 
ambachtelijk gemaakt en dus echt uniek. Daarbij werken  
we zowel voor de particuliere als de zakelijke klant. Zo kunt  
u bij ons slagen voor een enkel stuk, maar ook voor series  
tot maar liefst honderdduizend stuks waarin bijvoorbeeld  
het logo van uw bedrijf is verwerkt. Alles is mogelijk!

Op zoek naar een uniek, handgemaakt (relatie)geschenk? Neem dan zeker eens 
een kijkje in de showroom van tingieterij Flevotin in Zeewolde. Een bijzonder 
familiebedrijf waar het ware ambacht nog hoog in het vaandel staat.

Excursies
Door de grote belangstelling voor het product en de 
bewerking daarvan organiseert Flevotin excursies.
Voor een gezellig dagje uit (ook als het regent) bent u  
bij ons van harte welkom met groepen van minimaal  
10 personen. U kunt hier terecht voor een interessante 
rondleiding met demonstraties in een gezellige sfeer.
Ons bedrijf is ook toegankelijk voor mensen die slecht  
ter been zijn. Ook hebben wij een (invaliden)toilet en 
een rollator ter beschikking.

Wij ontvangen u graag met koffie/thee. Na een korte 
uitleg over het familiebedrijf en de historie van tin,  
krijgt u een rondleiding door het atelier met uitleg en 
demonstraties. Daarna gezellig nakletsen met een  
tweede kopje koffie/thee en de gelegenheid om een leuk 
aandenken aan te schaffen in ons gezellige winkeltje.  
Een lunch behoort ook tot de mogelijkheden

Excursies bij dé ambachtelijke 

                       tingieterij

Baardmeesweg 37, Zeewolde
036-5222902 
www.flevotin.nl
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ANTWERPEN PROEFT
1, 3 T/M 5 MEI
Toprestaurants, sterrenchefs en tv-koks bieden 
op Antwerpen Proeft signatuurgerechten in 
degustatievorm aan. Nergens vind je op één 
en hetzelfde moment gerechtjes van zoveel 
restaurants voor een fractie van de gangbare 
prijs: 5 of 7,50 euro. Stands van artisanale 
producenten, kookdemonstraties en gratis 
culinaire workshops bij AEG zijn andere 
attracties van ons festival.
 We verwelkomen je in de Waagnatie op 
woensdag 1 mei (Feest van de Arbeid), 
vrijdag 3 mei, zaterdag 4 mei en zondag 5 mei. 
Met zowel binnen als buiten stands, bars en 
terrassen kunnen we ook bij deze nieuwe editie 
elk weer aan.

Waar: Waagnatie Expo & Events
Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen
Aanvang: 1, 3, 4, 5 mei
Tickets: Zie www.proeft.be/tickets
www.proeft.be

BEIR-TOTAL
VRIJDAG 10 MEI
Beir-Total is een uniek dj-festival in het 
hartje van Kapellen. Het werd opgericht door 
enthousiaste jonge ondernemers met als missie 
het leven heel wat feestelijker te maken. Want 
geef toe, er is altijd wel reden voor een feestje!
Op Beir-Total vind je jong aanstormend talent, 
maar ook dj's met al enige naamsbekendheid.
Beir-Total 2019, vrijdag 10 mei is het zover! 

Een betoverend podium, 8 fantastische dj's, 
foodtrucks en een geweldige sfeer, dat zijn de 
ingrediënten voor dit heuse festival. Het festival, 
dat plaatsvindt op de festivalweide van Kapellen, 
is voor jong en oud vanaf 16 jaar. Kom mee 
genieten en feesten vanaf 18:00.

Een voorverkoopticket kost €10, de vroege 
vogels kunnen hun earlybird-ticket voor maar €5 
kopen. Aan de kassa kost een ticket €15.

Waar: 276/278 Kapelsestraat, Kapellen
Aanvang: 18:00 tot 02:00 uur
Tickets: € 10,-
www.beirtotal.beEv
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ANTWERPEN PROEFT
1, 3 T/M 5 MEI
Toprestaurants, sterrenchefs en tv-koks bieden 
op Antwerpen Proeft signatuurgerechten in 
degustatievorm aan. Nergens vind je op één 
en hetzelfde moment gerechtjes van zoveel 
restaurants voor een fractie van de gangbare 
prijs: 5 of 7,50 euro. Stands van artisanale 
producenten, kookdemonstraties en gratis 
culinaire workshops bij AEG zijn andere 
attracties van ons festival.
 We verwelkomen je in de Waagnatie op 
woensdag 1 mei (Feest van de Arbeid), 
vrijdag 3 mei, zaterdag 4 mei en zondag 5 mei. 
Met zowel binnen als buiten stands, bars en 
terrassen kunnen we ook bij deze nieuwe editie 
elk weer aan.

Waar: Waagnatie Expo & Events
Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen
Aanvang: 1, 3, 4, 5 mei
Tickets: Zie www.proeft.be/tickets
www.proeft.be

BEIR-TOTAL
VRIJDAG 10 MEI
Beir-Total is een uniek dj-festival in het 
hartje van Kapellen. Het werd opgericht door 
enthousiaste jonge ondernemers met als missie 
het leven heel wat feestelijker te maken. Want 
geef toe, er is altijd wel reden voor een feestje!
Op Beir-Total vind je jong aanstormend talent, 
maar ook dj's met al enige naamsbekendheid.
Beir-Total 2019, vrijdag 10 mei is het zover! 

Een betoverend podium, 8 fantastische dj's, 
foodtrucks en een geweldige sfeer, dat zijn de 
ingrediënten voor dit heuse festival. Het festival, 
dat plaatsvindt op de festivalweide van Kapellen, 
is voor jong en oud vanaf 16 jaar. Kom mee 
genieten en feesten vanaf 18:00.

Een voorverkoopticket kost €10, de vroege 
vogels kunnen hun earlybird-ticket voor maar €5 
kopen. Aan de kassa kost een ticket €15.

Waar: 276/278 Kapelsestraat, Kapellen
Aanvang: 18:00 tot 02:00 uur
Tickets: € 10,-
www.beirtotal.be

SOUND OF SCIENCE
24 & 25 MEI
Sound of Science is een openlucht 
wetenschapsfestival en dé place to be 
voor nerds, geeks en al hun (minder 
geeky) vrienden en familieleden. 
Denk aan tenten, foodtrucks, muziek 
en natuurlijk veel wetenschap. Van 
de pot gerukt, maar dan op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier.
Sound of Science Night: 
vrijdag 24 mei, 19:00 - 22:00. 
Eén podium met een schitterend 
programma. Sound of Science Day: 
zaterdag 25 mei, 10:00 - 21:00. 
Een hele dag met meerder podia, 
lezingen, activiteiten en wetenschappelijk 
verantwoord plezier.

Waar: Fort 4  
Fortstraat 100, 2640 Mortsel
Aanvang: 24 en 25 mei
Meer info en programma op 
www.soundofscience.be

BIKE-IN CINEMA 
ZATERDAG 25 MEI
Naar aanleiding van de Critical Mass Belgium die op 
zaterdag 25 mei plaatsvindt in Antwerpen, organiseren 
De Roma en Critical Mass Antwerpen een eerste 
Bike-In Cinema! We toveren De Roma vanaf de 
namiddag om tot een waar fi etsparadijs. De deuren 
gaan al vroeg open (16:00) met een fi lmluik voor 
kinderen. Met je (bak)fi ets kan je voor een keer De 
Roma binnenrijden (reserveer tijdig je gratis plekje) of je 
kan vanop het balkon de fi lm meepikken.
Tussen 18:00 en 20:00 voorzien we eten aan 
democratische prijzen in fi etsstijl en een 
speakerscorner met verhalen van verschillende 
fi etsliefhebbers. Om 20:00 start een nieuwe 
fi lmvertoning (voor volwassenen).

Een Critical Mass is een statement: het gaat om het 
inpalmen van straten voor een beter beleid rond 
transport, lucht die je zonder zorgen kan inademen en 
publieke ruimte die er voor iedereen is. Een Critical 
Mass draait om plezier: het betekent samenkomen met 
vrienden, diehard fi etsers, kinderen, moeders, vaders, 
dj’s op wielen, grootouders. Kortom iedereen die ervan 
houdt om op een fi ets te rijden. Muziek en Feest! 

Waar: Turnhoutsebaan 286, 2140 Borgerhout
Aanvang: 16:00 uur & 20:00
www.deroma.be Ev
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BRUIST/RECEPTEN

Was DRUIVEN 
en vries ze in. 
Voila: vrolijke 

ijsblokjes 
om je drankje 

te koelen.

VERWARM EEN 
CITROEN eerst
20 seconden 

in de magnetron
en pers hem warm, 

dan komt er 
meer sap uit.

Schud 
KNOFLOOKTEENTJES 

in een plastic doosje
15 seconden heen 
en weer. Door de 
wrijving laat het 

schilletje vanzelf los.

Een SNIJPLANK 
maak je snel 
en hygiënisch 
schoon met 

waterstofperoxide, 
te koop bij de 

drogisterij.

Kook de pasta gaar volgens de verpakking. 
Snijd de tomaten in vieren en verwijder de 
waterige gedeeltes en de pitjes. Snijd de rest 
van het vruchtvlees in blokjes. Verhit de olie 
of boter in een grote pan en fruit de knofl ook 
en de sjalotjes aan. Voeg na een paar minuten 
de garnalen toe en bak ze 2 minuten mee. 
Blus af met een scheut witte wijn. Laat de 
alcohol verdampen en giet dan de room erbij. 
Breng de garnalen en de roomsaus op smaak 
met peper en zout en voeg de basilicum toe. 
Schep de gekookte pasta en 2/3 van de 
stukjes tomaat erdoor en verwarm even mee. 
Serveer de pasta met wat sla, de overige 
blokjes tomaat en de Parmezaanse kaas.

INGREDIËNTEN
180 gr pasta

3 tomaten
olie of boter om te bakken

3 teentjes knofl ook, 
fi jngesneden

2 sjalotjes, fi jngehakt
150 tot 200 gr grote, 

gepelde garnalen
scheut witte wijn

100 ml room
peper en zout

verse basilicum
handje sla

2 eetl Parmezaanse kaas

2 PERSONEN - 40 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

garnalenPasta met

MOERKANTSEBAAN 22 - 2910 ESSEN
0499/19.05.68   ENKEL OP AFSPRAAK

# KEE
NAILS & WAX
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BRUIST/RECEPTEN

Was DRUIVEN 
en vries ze in. 
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schoon met 
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te koop bij de 

drogisterij.

Kook de pasta gaar volgens de verpakking. 
Snijd de tomaten in vieren en verwijder de 
waterige gedeeltes en de pitjes. Snijd de rest 
van het vruchtvlees in blokjes. Verhit de olie 
of boter in een grote pan en fruit de knofl ook 
en de sjalotjes aan. Voeg na een paar minuten 
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alcohol verdampen en giet dan de room erbij. 
Breng de garnalen en de roomsaus op smaak 
met peper en zout en voeg de basilicum toe. 
Schep de gekookte pasta en 2/3 van de 
stukjes tomaat erdoor en verwarm even mee. 
Serveer de pasta met wat sla, de overige 
blokjes tomaat en de Parmezaanse kaas.

INGREDIËNTEN
180 gr pasta

3 tomaten
olie of boter om te bakken

3 teentjes knofl ook, 
fi jngesneden

2 sjalotjes, fi jngehakt
150 tot 200 gr grote, 

gepelde garnalen
scheut witte wijn

100 ml room
peper en zout

verse basilicum
handje sla

2 eetl Parmezaanse kaas

2 PERSONEN - 40 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

garnalenPasta met
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PATISSERIE-KOFFIEBAR MEEUSSEN
DORPSSTRAAT 59 - 2990 WUUSTWEZEL

03/298.39.93 - WWW.PATISSERIE-MEEUSSEN.BE

Hou je van lekkere gebakjes in combinatie met 
een heerlijk kopje koffie? Laat je verrassen door 
patisserie-koffiebar Meeussen in Wuustwezel.  
De moderne gebakjes zijn een lust voor het oog  
en een streling voor de tong. 

Ontdek onze 
nieuwe lente-  
en zomerfolder!

B&B Keukenhof,

B&B Keukenhof
Kalmthoutsesteenweg 168, Wuustwezel
+ 32 (0) 479 339 356
keukenhof@keuken.com  |  www.keukenhof.be

• Een enthousiast verkooppunt voor wellnessproducten 
en magneetsieraden van Energetix.

• Een plek om zich te laten masseren met wellness-
magneten (Energetix).

• Een ruimte die beschikbaar is voor een besloten ontbijt, 
lunch of borrel (bij mooi weer eventueel in de tuin).

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem gerust eens 
contact op met gastvrouw Hellen. Altijd bereid om met u 
mee te denken. Voor u, uw gasten of wanneer u zelf 
verdeler wilt worden van Energetix.

U BENT VAN HARTE WELKOM.

B&B Keukenhof in Wuustwezel is niet 
alleen een bijzondere Bed & Breakfast op 
een prachtige locatie, maar het is ook:

zeer veelzijdig!



 

waspas
t.w.v.

 € 50,-

wasstraat 
microdoek 
krasvrij 
waspas 

reinigen 
tunnel 
blinken 
bodemwas
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CARWASH ESSEN
Kalmthoutsesteenweg 257 B-2910 Essen (Wildert)
T +32 (0)3 677 24 01  |  volg ons op Facebook

CARWASH ESSEN
Kalmthoutsesteenweg 257 B-2910 Essen (Wildert)
T +32 (0)3 677 24 01  |  volg ons op Facebook

Maak kans op een:

v b m b h k k y d p c 
p w o w l g f t l f w 
k r a d a i b j m x t 
r a e s e s n t e u e 
a t o i s m p k g o s 
s e u b n t w a e d k 
v d y n u i r a s n f 
r i t k n a g a s q i 
i y p p g e i e a a m 
j u y n w w l e n t s 
f x c b n g p r s y p 

€ 50,-

CARWASH ESSEN

€ 50,-€ 50,-

In onze vestiging aan de Kalmthoutsesteenweg 257 in Essen-

Wildert beschikt J&S Cleaning Group over één Softwash 

tunnel. Wij werken in deze wasstraat met microdoeken om 

uw wagen te reinigen in plaats van met borstels. Met deze 

techniek garanderen we een krasvrije behandeling van uw 

auto en een beter wasresultaat.

Voor u de Softwash tunnel inrijdt, kiest u uit drie programma’s 

welke behandeling u uw wagen wil laten ondergaan. Zo kan 

u de basic onderhoudsbeurt uitbreiden naar Basic+ met 

een extra wasbeurt voor de bodem van uw auto. Bij Nano 

VIP komt daar nog het aanbrengen van een beschermende 

waxlaag bij.

ALLEEN HET 
PROPERSTE IS 

HET BESTE
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www.immopoint.be  |  Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel  |  03 240 11 99  |  wuustwezel@immopoint.be

WENST U TE VERKOPEN?
Ook voor een vrijblijvende schatting bent 
u bij Immo Point aan het juiste adres!

Zoekt u de makelaar die zich 
onderscheidt van de concurrentie?
Twijfel niet langer en bel ons  
op voor een afspraak!

Aarzel niet om ons te contacteren voor een vrijblijvende schatting!




